
 

 



 

 
 

 

  
 

luxusní čistič pro náročnou pokožku 
Charakteristika: 

 hedvábně jemná krémo -gelová textura, vhodná i pro velmi citlivou pokožku 
 smícháním s vodou vzniká mléčná emulze 
 jemně a důkladně odstraní make-up, maz, nečistoty a zajistí optimální péči 

Použití: Naneste malé množství na obličej dekolt a krk, lehce vmasírujte, poté opakujte 
mokrými prsty a zbytky odstraňte. 
 

luxusní olejový čistič 
Charakteristika: 

 jemný olejový čistič vhodný i pro suchou pokožku 
 odstraňuje i voděodolný make-up 
 jemný zlatavý hydrofilní olej, šetrný i k velmi citlivé pleti 

Použití: Naneste čistič na pokožku, rozetřete, emulgujte vlhkými prsty a odstraňte vlažnou 
vodou. Poté pokožku očistěte pomocí Micellar Skin Tonic. 

tonikum pro náročnou pleť 
Charakteristika:  

 velmi jemný tonizační přípravek bez alkoholu, vhodný pro náročnou pleť 
 uvolňuje zbytky nečistot, osvěžuje  
 váže v pleti vlhkost  

Použití: Naneste ráno a večer tamponem na očistěnou pleť 
 
 



 

 
 

 

sérum s komplexem CRC na regeneraci buněk   
Charakteristika:  

 vysoce koncentrované anti aging sérum, zpevňuje, změkčuje a uklidňuje pokožku   
 poskytuje komplexní regeneraci zralé pleti a posiluje strukturu pleti 
 chrání proti negativním vlivům okolního prostředí, oživí a rozzáří pleť 

Použití: Naneste serum ráno a večer na vyčištěnou pleť obličeje a dekoltu. Poté použijte 
obvyklý krém. 
Tip: Výborně se hodí i jako péče o oční partie. 
  

noční regenerační sérum  
Charakteristika:  

 koncentrát v lehké gelové emulzi, viditelně zlepšuje strukturu a pevnost pleti 
 posiluje kožní bariéru, snižuje prokazatelně vrásky, regeneruje kůži a hydratuje 
 bojuje přes noc s příznaky stárnutí, rozjasní a vyplní pleť  

Použití: Naneste serum večer na vyčištěnou pleť obličeje a dekoltu. Poté použijte obvyklý 
krém. 
Tip: Výborně se hodí i jako noční péče o oční partie 
 

  liftingové hydratační sérum 
Charakteristika:  

 vydatný gel s osvěžujícím účinkem, vhodný pod denní krém  
 zvlhčuje a poskytuje okamžité viditelné zpevnění kůže  
 zanechává pleť dlohodobě hydratovanou, jemnou a vláčnou 

Použití: Naneste serum ráno a večer na vyčištěnou pleť obličeje a dekoltu. Poté použijte 
obvyklý krém. 
Tip: Výborně se hodí i jako péče o oční partie. 
 

krém na posílení struktury pleti 
Charakteristika: 

 podporuje přírodní proces regenerace a opravu drobných vad způsobených 
například UV zářením 

 stimuluje vývoj a zrání tukových buněk v kůži 
 pleť je po aplikaci svěží pevnější a hladší  

Použití:  Aplikujte ráno, nebo večer na vyčištěnou pleť. Doporučujeme použít pod krém 
sérum, nebo na den ochranu před UV zářením. Vhodný jako podklad pod make-up. 
  

 krém na zpevnění pleti   
Charakteristika: 

 zpevňuje povadlé obličejové kontury, má klidnící a antioxidační účinky 
 zpomaluje proces stárnutí, funguje jako lehký „krémový skalpel“  
 kůži přináší vitalitu, vláhu, regeneraci a celkové rozzáření a zpevnění pleti 

Použití: Naneste večer, nebo ráno na vyčištěný obličej a dekolt. 
Tip: Vynikající ke kosmetickým masážím.       
 
                                                                                        



 

zpevňující oční krém  
Charakteristika 

  vyhlazuje náročnou oblast okolí očí, udržuje intenzivní vlhkost 
 redukuje tmavé kruhy a otoky, stimuluje regeneraci pokožky 
 zvyšuje pružnost a odolnost vyhlazuje vrásky, vhodné i pod make-up 

 Použití: Naneste ráno a večer na očištěnou pleť a jemně vklepejte.  
 Vhodné i pod oční make-up. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Připravila: 
Bohumila Christophová – školící kosmetička Janssen cosmetics a inspira: cosmetics, soudní znalec kosmetika vizážistika  


